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הקהילתי, התושבים באזור, הסוחרים ונוסעי התחבורה הציבורית. 
בשדרות בן צבי הסמוכות יש שני נתיבי נסיעה לכל כיוון ושימוש 
הצעה  אך  העיר,  דרום  לשכונות  הנסיעה  זמן  את  מקצר  בהן 

לשימוש בהן כחלופה לא נבחנה ברצינות.
האוצר,  ממשרד  לגיבוי  זוכה  התחבורה  משרד  של  המדיניות 
כל  פרטי.  רכב  להחזיק  המדינה  עובדי  את  מעודד  שנים  שכבר 
עובד מדינה שמחזיק רכב פרטי מקבל החזר הוצאות בגובה של 
מאות שקלים מדי חודש. עובד מדינה שנוסע בתחבורה הציבורית 
מאמינה  לא  העסקיים  ההגבלים  על  הממונה  גם  אותם.  מפסיד 
הגב'  היוצאת,  הממונה  אישרה  לאחרונה  הציבורית.  בתחבורה 
רונית קן, לחברת אגד לקבע את המונופול שלה, בכך שאישרה לה 
לרכוש מניות בפרויקט הרכבת הקלה. האמירה שלה ברורה מאוד: 
אין צורך בעידוד תחרות בתחבורה הציבורית. הנוסעים בה אינם 

צרכנים.

מאוד.  תמימים  היינו  שנתיים  לפני  דקות   15 את  כשהקמנו 
הציבורית  התחבורה  נוסעי  של  קולם  את  נביא  שאם  חשבנו 
יקבלו את  לנו,  יודו  הם  לגורמים במשרד התחבורה  הירושלמיים 
תתחיל  הקלה  הרכבת  וכאשר  השירות,  לשיפור  שלנו  ההצעות 

לנסוע - נהפוך לגוף מיותר. טעינו.
תמונת המצב העגומה הובילה למסקנה שעלינו להפוך לארגון 
ארצי של צרכני תחבורה ציבורית, בניגוד לכוונתנו המקורית. הבנו 
גוף  תחת  להתאגד  חייב  הציבורית  בתחבורה  הנוסעים  שציבור 
שיקדם את מטרותיו כצרכן. אנחנו הנוסעים יודעים טוב יותר מכל 
אחד אחר מה טוב עבורנו, באילו מסלולים אנחנו מעדיפים לנסוע 
לעבודה, לאן אנחנו צריכים לנסוע ולאילו מטרות, ואילו שירותים 
אנחנו צריכים בתחנות ובאוטובוסים. מסתבר שרק ארגון שישמור 
זכויותיהם  את  ויקדם  משפטיים  באמצעים  הנוסעים  זכויות  על 

באמצעות חקיקה יוכל להביא לשינוי של ממש.
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היעד המרכזי של מערכת התחבורה הוא לאפשר לפרטים בחברה 
ואפשרות  הפעילות,  ולמרכזי  הקרקע  לשימושי  נגישות  ניידות, 
קיום  מאפשר  והנגישות  הניידות  צורכי  מימוש  מטענים.  לשינוע 
תושבי  של  רווחתם  את  ומקדם  וחברתיים  כלכליים  קשרים 
שימוש  תוך  להתממש  צריכים  והשינוע  הניידות  צורכי  המדינה. 
מושכל במשאבים המשותפים, לרווחת כלל האוכלוסייה והדורות 
יציבותן  ועל  ובטיחותו,  בריאות הציבור  על  ותוך שמירה  הבאים, 

של המערכות האקולוגיות. 
במציאות הקיימת כיום, מערכת התחבורה מתפקדת בצורה 
הגורמת לנזקים רבים לחברה, לכלכלה ולסביבה. אחד מהחסרונות 
הנסיעה  זמני  להתארכות  הגורם  התנועה  גודש  הוא  המובהקים 
לבדה  הברית  בארצות  מִאתנו.  אחד  לכל  סבל  הגורמת  בצורה 
מוערכים הנזקים השנתיים מגודש התנועה, הנובעים מבזבוז דלק 
ומאבדן זמן, ב–85 מיליארד דולר. לסכום דמיוני זה יש להוסיף את 
כמה  עד  להבין  כדי  לסביבה  הנזקים  ואת  הדרכים  תאונות  עלות 

מערכת התחבורה אינה מתפקדת בצורה ראויה. 

דרך  של  הקמה  קסמים:  מעגל  מתלווה  הדרכים  לפיתוח 
חדשה מקצרת את זמן הנסיעה והופכת את המגורים המרוחקים 
למושכים יותר. עקב כך נוצר תהליך פרבור שעיקרו הקמת אזורי 
צמודת  בבנייה  מאופיינים  בפרברים  מגורים  מרוחקים.  מגורים 
קרקע המפוזרת על שטחים גדולים. סוג זה של בנייה גורם לניוון 
פרטי.  ברכב  לנסיעות  גוברת  ולדרישה  הציבורית  התחבורה 
הדרישה  גם  ובעקבותיה  הגודש  תופעת  גוברת  מכך  כתוצאה 
באזורים  חדשות  שדרכים  הן  שנוצרו  התובנות  חדשות.  לדרכים 
עירוניים יוצרות ביקוש נוסף לנסיעות, ובסופו של דבר מחריפות 

את הגודש. 
עם  שההתמודדות  קובעת  בתחבורה  התכנונית  התפיסה 
עיקריות:  דרכים  במספר  להיעשות  צריכה  התנועה  גודש  בעיות 
של  היחסי  החלק  הגדלת  פרטיות;  במכוניות  השימוש  הקטנת 
מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית; הגדלת השימוש באמצעים 
ורכיבה על אופניים. בבריטניה  כלומר הליכה ברגל  לא ממונעים, 
הלכו מספר צעדים קדימה ואף חוקקו בשנת 1998 חוק המחייב 
	Traffic( התנועה  נפחי  להקטנת  בפעולות  עירוניות  רשויות 
עירוניות  רשויות  מחויבות  זה  לחוק  בהתאם   .)Reduction	 Act

להכין תכניות תחבורה שיעדן הוא הקטנת היקפי פעילות תנועת 
כלי הרכב.

תחבורה  במערכת  היסודי  הנדבך  היא  הציבורית  התחבורה 
מסילתיות  מערכות  על  להתבסס  צריכה  זו  מערכת  בת–קיימא. 
על  מהירים,  אוטובוסים  מערכות  על  וכבדות,  קלות  רכבות  של 
ציבורית משלימה  ועל מגוון שירותי תחבורה  רגילים  אוטובוסים 
בנוסף  וכו'.  ייעודיות  הסעות  שירות,  מוניות  כמו   )paratransit(
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בני–קיימא  מרחביים  גומלין  קשרי  של  שונים  דגמים  ישנם 
המקיימים את התכונות הבאות:

הם מאפשרים נגישות גבוהה למרבית היעדים הנדרשים. 
הם יעילים ונוחים מנקודת ראותו של הנוסע.

הם פוגעים באופן מינימלי באיכות הסביבה ובערכי טבע. 
כדגמים  בעיקר  זה,  מסוג  דגמים  שלושה  להלן  מוצגים 
חלקי  באופן  גם  להתקיים  יכול  מהם  אחד  שכל  אף  "טוטליים", 

בשילוב עם דגמים אחרים, וכך אף סביר שיקרה. 
"השמש  בספרו  תחבורתי.  לא  דגם  הוא  הראשון  הדגם 
עולם  אסימוב,  אייזק  הבדיוני,  המדע  סופר  מתאר   ]1[ העירומה" 
דרכי  באמצעות  מתבצעים  המרחביים  הגומלין  קשרי  כל  שבו 
תקשורת ובהובלה ממוכנת של מוצרים. יצירי דמיונו חיים בחוֹות, 
משוחחים עם אחרים באמצעות מסכים בלבד, עובדים מהבית וכן 
תנועה.  בפקקי  בשנה  דקה  ולו  מבלה  לא  כזה  דמיון  יציר  הלאה. 
האם זהו עולם אפשרי בטכנולוגיה של היום? - כמעט. האם הוא 

יעיל? - כנראה שכן. האם הוא רצוי? - כנראה שלא. 

בין  ומהירים  נוחים  מעברים  על  להקפיד  יש  האמצעים,  למגוון 
האמצעים השונים, על מערכת כרטוס אחידה לכל האמצעים, על 
שונות  בדרכים  זמנים  ולוחות  מסלולים  לגבי  עדכני  מידע  הפצת 
נוחות המִגנות  וכו'(, על הקמת תחנות המתנה  )סלולר, אינטרנט 
נועדו להבטיח שהשימוש  וכן הלאה. כל אלה  מפגעי מזג האוויר 
בתחבורה הציבורית יהיה חלופה עדיפה על פני הנסיעה במכונית. 
הוא  בת–קיימא  תחבורה  של  ביסודה  העומד  נוסף  עיקרון 
קרקע,  שימושי  תכנון  עקרונות  עם  התחבורה  תכנון  שילוב 
לכך,  בהתאם  הנסועה.  כמות  ואת  בניידות  הצורך  את  המצמצם 
ככל שמרכזי הפעילות שלנו )תעסוקה, קניות, בילויים, לימודים( 
הנסיעות  כמות  כך תצומצם  יותר למקום המגורים,  יהיו קרובים 
ואורכן יתקצר. לשם כך יש לחזק ולטפח את מרכזי הערים, למנוע 
את התפשטות הבנייה לפרברים, לצמצם את הקמת מרכזי הקניות 

שמחוץ לערים, ולהקים אזורי תעסוקה בסמיכות לערים. 

תכנון הפריסה המרחבית של שימושי הקרקע באופן קומפקטי 
כמו  ממונעים  לא  נסיעה  באמצעי  השימוש  העצמת  את  יאפשר 
הליכה ברגל ונסיעה באופניים. אולם כדי לממש תהליכים אלה יש 
לדאוג גם לחלוקה צודקת ובת–קיימא של המרחב הציבורי. לשם 
כך יש לשמור על זכויות הדרך של הולכי הרגל, להרחיב מדרכות 
ברמזורים  ההמתנה  זמני  את  להקטין  חדשות,  ולהקים  קיימות 
על  הרגל  הולך  העמדת  ללא  הרחוב  של  רצופה  חצייה  ולאפשר 
הציבורית  לתחבורה  עדיפות  להעניק  יש  כך  על  נוסף  הִמפרדה. 

שתתבטא בהקצאת נתיבים בלעדיים ובמתן עדיפות ברמזורים.
צמצום היקפי הנסועה יתרום בצורה משמעותית גם לקידום 
יעדים נוספים של תחבורה בת–קיימא וביניהם צמצום ההשפעות 
על הסביבה והקטנת מספר תאונות הדרכים. כידוע, היקף זיהום 
במתאם  נמצאים  הדרכים  תאונות  ומספר  הרעש  מפלס  האוויר, 

חיובי עם היקפי הנסועה של כלי הרכב. 

תכנית "נתיבי ישראל" להקמת כבישים ומסילות רכבת בעיקר בנגב ובצפון 
כוללת קווי רכבת לקריית שמונה ולאילת, את "המסילה המזרחית" בין לוד 

לחדרה, את קו עכו–כרמיאל ואת רכבת העמק | צילום: אילן מלסטר, 
באדיבות המשרד להגנת הסביבה

תחבורה בת–קיימא - 
בין אוטופיה למציאות

שוקי כהן 
חברת מתת (מרכז תכנון תחבורה בע"מ) 
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